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Κε ηελ αξηζ. 31 (Α.Π. 37467/16.6.2009) εγθύθιηό καο ζαο ελεκεξώζακε γηα ηηο 

ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβνύλ νη ΟΣΑ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ ηνπο ζην πιαίζην ηνπ Γ΄ ΘΠ θαη ε απξόζθνπηε 

ππνθαηάζηαζή ηνπο από ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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ππνρξεσηηθήο πξνζαξκνγήο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΟΣΑ πνπ ηα πινπνηνύλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λένπ ΘΓΘ. 

ε ζπλέρεηα ηεο εγθπθιίνπ απηήο θαη επεηδή ζηελ ππεξεζία καο έρεη ππνβιεζεί ζεηξά 

ζρεηηθώλ εξσηεκάησλ, θξίλνπκε απαξαίηεην λα ζαο γλσξίζνπκε ζπκπιεξσκαηηθά ηα εμήο: 

 

1. Ανάλητη κοινυνικών ππογπαμμάηυν από νπδδ ηυν ΟΣΑ 

 

Σα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ ΟΣΑ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεηηθό 

δηαγσληζκό ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζην έξγν «Δλέξγεηεο ελίζρπζεο 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ θαη αηόκσλ πνπ 

ρξήδνπλ θαη’ νίθνλ βνήζεηαο», όπσο πξνθύπηεη από ην άξζξν 5 παξ. 2 ηεο ΘΤΑ 60292/2158 

(ΦΔΘ 1724/Β΄/27.8.2008).  

Γεδνκέλνπ όηη ηα λπδδ ησλ ΟΣΑ δελ πεξηιακβάλνληαλ κεηαμύ ησλ θνξέσλ 

πινπνίεζεο θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηνπ Γ΄ΘΠ, ηα λπδδ κπνξνύλ λα 

αλαιάβνπλ ηε ζπλέρηζε ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ κόλν κεηά ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, εθόζνλ δειαδή εληαρζνύλ σο αλάδνρνη ζε απηό. ηελ πεξίπησζε απηή ην 

ελ ιόγσ λπδδ ιεηηνπξγώληαο σο δηάδνρν ζρήκα ηνπ πθηζηάκελνπ θνξέα πινπνίεζεο (ακηγήο 

επηρείξεζε Γήκνπ ή Θνηλόηεηαο ή αλαπηπμηαθή αλώλπκε εηαηξία ΟΣΑ) σο πξνο ην ελ ιόγσ 

πξόγξακκα, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε έληαμεο ζην ΔΠΑ δειώλνληαο ππεύζπλα όηη ζα 

αλαιάβεη ην θνηλσληθό πξόγξακκα ζπγθεθξηκέλεο δνκήο θαη ζα αλαλεώζεη ηηο ζπκβάζεηο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο δνκήο απηήο κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

ΔΠΑ.  

Τπελζπκίδνπκε όηη ηα αλσηέξσ λπδδ,  πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ηα ελ ιόγσ 

θνηλσληθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο 

έληαμεο θαη επηζεκαίλνπκε πεξαηηέξσ όηη νη επηδησθόκελνη ζθνπνί ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπλαθείο θαη ζπκβαηνί κε ηηο δξάζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ απηώλ. Ωο πξνο ην ηειεπηαίν, ζαο αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά, όηη νη 

δξαζηεξηόηεηεο  πνπ αζθεί έλα ΘΑΠΖ ζεσξνύληαη ζπλαθείο κε δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

έξγν «Δλέξγεηεο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ 

ειηθησκέλσλ θαη αηόκσλ πνπ ρξήδνπλ θαη’ νίθνλ βνήζεηαο», ελώ αληίζεηα, νη επηδησθόκελνη 

ζθνπνί ελόο κνπζείνπ ή πλεπκαηηθνύ θέληξνπ δε ζπλάδνπλ κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη 

ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ.  
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Σα αλσηέξσ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ θαη ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ΟΣΑ πνπ, ειιείςεη 

δηθώλ ηνπο επηρεηξήζεσλ, εμππεξεηνύληαη ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ «Βνήζεηα ζην 

πίηη» θαη «Θνηλσληθή Κέξηκλα» ηνπ Γ΄ ΘΠ από επηρεηξήζεηο όκνξσλ ΟΣΑ κέζσ 

πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο θαη επηζπκνύλ λα αλαιάβνπλ ηε ζπλέρηζε ησλ πξνγξακκάησλ 

απηώλ ζην ΔΠΑ κε δηθά ηνπο λπδδ, σο δηάδνρνη θνξείο ησλ πξνγξακκάησλ. 

ε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπζηαζεί θνηλσθειήο επηρείξεζε από Γήκν, ε νπνία έρεη 

αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ησλ θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ, δε ζπληξέρεη ιόγνο λα αλαιεθζνύλ 

εθ λένπ ηα ελ ιόγσ πξνγξάκκαηα από λπδδ, δεδνκέλνπ όηη δελ κπνξεί λα νξηζηεί ην λπδδ 

δηάδνρν ζρήκα ηεο θνηλσθεινύο  επηρείξεζεο, επεηδή ε θνηλσθειήο επηρείξεζε, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3731/08, απνηειεί ήδε ην δηάδνρν ζρήκα ηνπ 

πξνεγνύκελνπ θνξέα πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε αλάιεςε θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ από ηνπο ίδηνπο 

ηνπο πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ δελ είλαη επηηξεπηή, δηόηη δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο αλαδόρνπο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 ηεο αξηζκ. νηθ. 60292/2158/27-8-09 (ΦΔΘ 1724 Β) KYA, αιιά 

νύηε θαη ζηηο ζρεηηθέο πξνθεξύμεηο ησλ ΓΗΑ, δηόηη θαίηνη απνηεινύλ λπδδ, έρεη θξηζεί παγίσο 

λνκνινγηαθά όηη δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε γεληθή απηή αλαθνξά, αιιά πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ξεηά σο ΟΣΑ, αθνύ απνηεινύλ sui generis λπδδ. 

 

 

2. Δξςπηπέηηζη όμοπυν ΟΣΑ 

 

 ύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 31/νηθ. 37467/16-6-09 Δγθύθιηό καο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

έλαο ΟΣΑ δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα ή ηε βνύιεζε λα ζπζηήζεη ηε δηθή ηνπ θνηλσθειή 

επηρείξεζε, παξόηη επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ησλ θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ1, κπνξεί, 

ελαιιαθηηθά, λα ππνγξάςεη πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε άιινλ όκνξν ΟΣΑ θαη ηελ θνηλσθειή 

επηρείξεζε απηνύ, κε αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ. Ζ ππνγξαθή ηεο 

αλσηέξσ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο πξέπεη λα πξνεγεζεί ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ελ ιόγσ 

θνηλσθεινύο επηρείξεζεο ζηελ πξνθήξπμε ηεο νηθείαο ΓΗΑ.  

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηηο πξναλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ησλ ΟΣΑ πνπ εμππεξεηνύληαη 

από θνηλσθειή επηρείξεζε όκνξνπ ΟΣΑ, ε θνηλσθειήο επηρείξεζε απηή αλαλεώλεη ηηο 

                                                 
1
 Δδώ ελλννύληαη  ηα πξνγξάκκαηα : «Βνήζεηα ζην πίηη», «Κνλάδεο Θνηλσληθήο Κέξηκλαο», θαη «Θέληξα Ζκεξήζηαο 

Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ». 



 4 

ζπκβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ πθηζηάκελε δνκή πνπ εμππεξεηεί ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ΟΣΑ θαη αλαιακβάλεη πιένλ ην πξόγξακκα σο δηάδνρνο θνξέαο ζην πιαίζην ηνπ 

Γ΄ΘΠ, ώζηε λα πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έληαμήο ηεο ζην αληίζηνηρν 

πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑ. 

Τπνγξακκίδεηαη πεξαηηέξσ όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο ΟΣΑ δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα 

ή ηε βνύιεζε λα ζπζηήζεη ηε δηθή ηνπ θνηλσθειή επηρείξεζε, παξόηη επηζπκεί ηε ζπλέρηζε 

ησλ θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ2, κπνξεί, ελαιιαθηηθά, λα ππνγξάςεη πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε 

κε άιινλ όκνξν ΟΣΑ θαη ην λπδδ απηνύ, κε αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

απηώλ. ηελ πεξίπησζε απηή ππελζπκίδεηαη όηη ηα λπδδ ησλ ΟΣΑ κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ ηε 

ζπλέρηζε ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ θαη λα αλαλεώζνπλ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ κόλν 

κεηά ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, εθόζνλ δειαδή εληαρζνύλ σο αλάδνρνη 

ζε απηό, όπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ γηα ηελ αλάιεςε ησλ πξνγξακκάησλ από λπδδ ησλ ΟΣΑ. 

 

 

3. Θέμαηα πποζυπικού ηυν κοινυνικών ππογπαμμάηυν 

 

Όζνλ αθνξά ην πξνζσπηθό ησλ αλαθεξόκελσλ πξνγξακκάησλ, όπσο δηαθξίλεηαη ζε 

εηδηθόηεηεο ππνρξεσηηθέο αλά δνκή θαη πξόζζεηεο πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθώλ, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 2.1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο αξηζ. 60292/2158/08 (ΦΔΘ 1724/Β΄/27.8.08) ΘΤΑ, ζαο 

γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

 

α) Σν ειάρηζην πξνζσπηθό ησλ ππνρξεσηηθώλ εηδηθνηήησλ (θνηλσληθόο ιεηηνπξγόο, 

λνζειεπηήο, βνεζεηηθό πξνζσπηθό) κπνξεί λα απαζρνιείηαη αλά δνκή: 

 κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ, ή 

 κε ζπκβάζεηο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πνπ αλαλεώλνληαη κέρξη ηε 

ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/94 ή 

 λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ πξνγξακκάησλ κε ζπκβάζεηο έξγνπ, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2527/1997 θαη κεηά από έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 

όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ ΠΤ 33/2006, όπσο ηζρύεη, εθόζνλ ηα ίδηα άηνκα κε όκνηεο 

ζπκβάζεηο εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο ησλ πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ. 

                                                 
2
 Δδώ ελλννύληαη  ηα πξνγξάκκαηα : «Βνήζεηα ζην πίηη» θαη «Κνλάδεο Θνηλσληθήο Κέξηκλαο». 
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β) Σν πξνζσπηθό ησλ πξόζζεησλ εηδηθνηήησλ (ηαηξόο, επηζθέπηεο πγείαο, 

εξγνζεξαπεπηήο θ.α.) κπνξεί λα εμππεξεηεί ηηο δνκέο κε ζπκβάζεηο έξγνπ, ζύκθσλα κε ηηο 

πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο, εθόζνλ δελ ηεξείηαη σξάξην. ηελ πεξίπησζε απηή, νη 

ζπκβαζηνύρνη έξγνπ κπνξνύλ λα εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο αλαδόρσλ, 

όπσο θαη πεξηζζόηεξσλ ηεο κηαο δνκώλ ηνπ ηδίνπ αλαδόρνπ, εθόζνλ επαξθνύλ γηα λα 

εθπιεξώλνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ησλ αλαδόρσλ, όπσο απηέο απνξξένπλ από ην πξόγξακκα. 

 

γ) Δπηπιένλ ζαο γλσξίδνπκε όηη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ ΘΘΓΘΤ (λ. 3584/2007), είλαη δπλαηή, κεηά από ζρεηηθή αίηεζε, ε απόζπαζε ππαιιήισλ 

Γήκνπ ή Θνηλόηεηαο πξνο θνηλσθειή επηρείξεζή ηνπ γηα δύν (2) έηε, πνπ κπνξνύλ λα 

παξαηαζνύλ γηα ηζόρξνλν δηάζηεκα, εθόζνλ ε ζρεηηθή αλάγθε αηηηνινγείηαη επαξθώο. Ζ 

απόζπαζε δηελεξγείηαη κε απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θνηλόηεηαο, θαηόπηλ 

ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο. 

Απόζπαζε ππαιιήισλ ΛΠΓΓ ΟΣΑ πξνο θνηλσθειή επηρείξεζή ηνπ δελ πξνβιέπεηαη 

από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο. 

 

 

4. Μεηαβίβαζη κοινυνικών ππογπαμμάηυν από ηιρ Αναπηςξιακέρ Ανώνςμερ 

Δηαιπίερ ηυν ΟΣΑ ζηοςρ νέοςρ αναδόσοςρ  

 

Όζνλ αθνξά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 13 ηνπ λ. 3731/2008, ζαο γλσξίδνπκε όηη 

βνύιεζε ηνπ λνκνζέηε ήηαλ λα δνζεί ζηηο ελ ιόγσ εηαηξίεο θαη ζηνπο εμππεξεηνύκελνπο ΟΣΑ 

έλα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύλ ζε όιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο ώζηε 

ηα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα λα πεξηέιζνπλ ζηηο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο ΟΣΑ, ππελζπκίδνληαο 

όηη νη επηρεηξήζεηο απηέο είλαη  θαηά ηνλ πξννξηζκό ηνπο νη αξκόδηνη θνξείο πινπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ απηώλ. 

Όπσο επηζεκάλζεθε θαη κε ηελ εγθύθιην 31/νηθ.37467/16.6.2009 ηεο ππεξεζίαο καο, 

γηα λα δηαζθαιηζηεί πεξαηηέξσ ε νκαιή πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ, ε ξνή ηεο 

ρξεκαηνδόηεζήο ηνπο θαη ε αδηάθνπε απαζρόιεζε ηνπ πξνζσπηθνύ, θξίλεηαη ζθόπηκν νη 

θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο λα ζπκκεηέρνπλ νη ίδηεο ζηηο ζρεηηθέο Πξνθεξύμεηο ησλ Γηεπζύλζεσλ 

ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηώλ, ώζηε λα εληαρζνύλ ζηα πξνγξάκκαηα από ηελ 

έλαξμε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο.  
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ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο σζηόζν, ηα αλσηέξσ, αλαθνξηθά κε ηελ αλάιεςε ησλ 

θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ από θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ, παξόηη δόζεθε εύινγνο 

ρξόλνο, δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή δελ έρνπλ νινθιεξσζεί αθόκε όιεο νη απαηηνύκελεο 

ελέξγεηεο, ιόγσ θαζπζηεξήζεσλ ή αληηθεηκεληθώλ αδπλακηώλ. Όπσο ζπλάγεηαη από ηελ 

πξναλαθεξόκελε ξύζκηζε ηνπ λ. 3731/2008, είλαη δπλαηό κηα αλώλπκε αλαπηπμηαθή εηαηξία 

ΟΣΑ λα θαηαζέζεη αίηεζε ζην δηαγσληζκό, λα αμηνινγεζεί ε πξνζθνξά ηεο θαη θαηά ηελ 

θαηαθύξσζε, ε ελ ιόγσ εηαηξία λα εθρσξήζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην 

αληίζηνηρν πξνζσπηθό απηνύ ζε θνηλσθειή/είο επηρείξεζε/εηο ηνπ/ησλ εμππεξεηνύκελνπ/σλ 

ΟΣΑ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο εγθπθιίνπ 31/νηθ. 37467/16.6.2009 ηεο ππεξεζίαο καο, λα 

ππνγξάςεη δειαδή ηε ζύκβαζε πινπνίεζεο ε θνηλσθειήο επηρείξεζε. Τπελζπκίδνπκε όηη 

εθόζνλ ππάξμεη ζαθήο κεηαθνξά ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ είραλ αλαιάβεη νη πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ, δειαδή, κεηαβίβαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηαπηόρξνλε 

κεηαθνξά ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ, νη λένη αλάδνρνη δελ απνηεινύλ δηαθνξεηηθνύο 

θνξείο αιιά δηάδνρν ζρήκα, θαηά ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ πξναλαθεξόκελε εγθύθιην. 

 Σνλίδεηαη πεξαηηέξσ όηη ζηελ πεξίπησζε κε ζύζηαζεο θνηλσθεινύο επηρείξεζεο σο 

δηαδόρνπ ζρήκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηόηε αλαπόθεπθηα ηο εν λόγυ  

ππόγπαμμα δεν μποπεί να ζςνεσιζηεί (διακόπηεηαι) με ό,ηι αςηό ζςνεπάγεηαι για ηο 

πποζυπικό και ηοςρ υθελούμενοςρ. 

Σέινο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη, επεηδή παξαηεξήζεθαλ θαζπζηεξήζεηο ζηε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ πξνθεξύμεσλ ησλ ΓΗΑ γηα ην ΔΠΑ, γεγνλόο πνπ ζα νδεγήζεη 

ζε επηπιένλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ αλάιεςε ησλ πξνγξακκάησλ από ηνπο λένπο αλαδόρνπο ηνπ 

ΔΠΑ, ε νπνία (αλάιεςε) ελδερνκέλσο λα ππεξβεί ρξνληθά ηελ 31 - 8 – 2009, ςεθίζηεθε ε 

παξαθάησ λνκνζεηηθή ξύζκηζε (άξζξν 49 παξ. 2 ηνπ λ. 3772/2009) : 

« Αλώλπκεο Αλαπηπμηαθέο εηαηξίεο ΟΣΑ α΄βαζκνύ πνπ πινπνηνύλ ηα πξνγξάκκαηα «Βνήζεηα 

ζην πίηη», «Κνλάδεο Θνηλσληθήο Κέξηκλαο», θαη «Θέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ» 

ζπλερίδνπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο από 

ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ησλ λέσλ αλαδόρσλ, γηα ηελ αλάιεςε ησλ πξνγξακκάησλ 

«Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ειηθησκέλσλ θαη αηόκσλ 

πνπ ρξήδνπλ θαη’ νίθνλ βνήζεηαο» θαη «ηήξημε ειηθησκέλσλ αηόκσλ πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο ησλ εκκέζσο σθεινύκελσλ αηόκσλ» ηνπ Δζληθνύ 

ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 2007-2013, εθόζνλ νη αληίζηνηρεο πξνθεξύμεηο έρνπλ 
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δεκνζηεπζεί κέρξη ηελ 31-8-2009 θαη εθόζνλ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο αλάιεςεο 

ησλ ήδε εθηεινύκελσλ πξνγξακκάησλ από θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο ησλ νηθείσλ ΟΣΑ». 

Κε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε εμαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε ζπλέρεηα ησλ πξνγξακκάησλ 

ηνπ Γ΄ΘΠ (πξνγξάκκαηα «Βνήζεηα ζην πίηη», «Κνλάδεο Θνηλσληθήο Κέξηκλαο», θαη «Θέληξα 

Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ») ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηνπ 

ΔΠΑ αλαιεθζνύλ είηε από ΛΠΓΓ (π.ρ. ΘΑΠΖ) είηε από θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο γηα ηηο 

νπνίεο δελ νινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία ζύζηαζήο ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηεο 

αληίζηνηρεο  πξνθήξπμεο. 

εκεηώλεηαη, πεξαηηέξσ, όηη ην δηθαίσκα ππνγξαθήο ζύκβαζεο ζην ΔΠΑ αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ζηνπο λένπο αλαδόρνπο, ζηνπο νπνίνπο δε ζπκπεξηιακβάλνληαη νη Αλαπηπμηαθέο 

Αλώλπκεο Δηαηξίεο ησλ ΟΣΑ κεηά ηελ 31-8-2009, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3731/08. Δπνκέλσο, οι Αναπηςξιακέρ Ανώνςμερ Δηαιπίερ ηυν ΟΣΑ 

διαηηπούν μόνο ηο δικαίυμα ςλοποίηζηρ ηυν κοινυνικών ππογπαμμάηυν μέσπι ηην 

έναπξη ηος ΔΠΑ. 

Θαζώο ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο νη πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ έληαμεο ζηα 

θνηλσληθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ έρνπλ παξαηαζεί από ηηο νηθείεο Πεξηθέξεηεο, 

παπακαλούνηαι όλοι οι εμπλεκόμενοι θοπείρ (δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ζπκβνύιηα, 

επηρεηξήζεηο πνπ πινπνηνύλ επί ηνπ παξόληνο θνηλσληθά πξνγξάκκαηα, αξκόδηεο Γ/λζεηο 

Πεξηθεξεηώλ) να επιζπεύζοςν ηιρ ενέπγειέρ ηοςρ, πποκειμένος να διεςκολύνοςν ηην 

ομαλή μεηάβαζη ηυν κοινυνικών ππογπαμμάηυν από ηο πλαίζιο ηος Γ΄ΚΠ ζε 

εκείνο ηος ΔΠΑ και να διαζθαλίζοςν ηην αππόζκοπηη ζςνέσιζη ηυν ςπηπεζιών 

πος παπέσονηαι μέζυ ηυν ζςγκεκπιμένυν ππογπαμμάηυν.        

 

 

 

Για ηα ανυηέπυ παπακαλούμε όπυρ ενημεπώζεηε άμεζα ηοςρ ΟΣΑ 

απμοδιόηηηάρ ζαρ. 

 

Σέινο ζαο γλσξίδνπκε όηη, ζρεηηθά κεκνλσκέλα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ 

ππεξεζία καο ζα αξρεηνζεηεζνύλ. 
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H παπούζα εγκύκλιορ είναι αναπηημένη ζηο www.ypes.gr (διαδπομή: Α΄ 

βαθμού Σοπική Αςηοδιοίκηζη, Κοινυνικέρ Γομέρ). 
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3. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 
4. Γξαθείν Γελ. Γ/ληή Σνπ. Απη/ζεο  
5. Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ ΟΣΑ 
6. Γιεύθςνζη Μησανοπγάνυζηρ & ΗΔ 

(με ηην παπάκληζη να αναπηήζει ηο παπόν ζηο site ηος ΤΠΔ, διαδπομή: Α΄ 
βαθμού Σοπική Αςηοδιοίκηζη, Κοινυνικέρ Γομέρ) 

7. Σκήκα ΠΟΣΑ 
8. Σκήκα Λνκηθώλ Πξνζώπσλ, Ηδξπκάησλ & Δπηρεηξήζεσλ ΟΣΑ. 
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